
                                                                         

 

ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Κ Υ Π Ε Λ Λ Ο   Μ Ε Γ Α Λ Ο Υ   Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ Ο Υ   2 0 1 6 

 

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝA 

 

1. ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
  
 Το ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 2016 θα πραγµατοποιηθεί από τις 18 έως τις 20

Μαρτίου  στο θαλάσσιο στίβο του κόλπου Θεσσαλονίκης. 
  
2. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ 

  
 Οργανωτής είναι ο Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης (Ν.Ο.Θ.) υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Ιστιοπλοϊκής Οµοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.) και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
  
3. ΚΛΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
  
 

 
Laser Standard Ανδρών, Laser Radial Γυναικών, Laser 4.7 Αγόρια – Κορίτσια, 420 Γενική, 
470 Γενική, Optimist Αγόρια –Κορίτσια, Optimist 11χρονα Παίδες – Κορασίδες.  
Για να δηµιουργηθεί κατηγορία πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 συµµετοχές. 
 

4. ΚΑΝΟΝΕΣ 

  
 

 

4.1 

Οι αγώνες θα διέπονται από τους κανόνες όπως αυτοί ορίζονται: 
 
Στους Κανόνες Αγώνων Ιστιοπλοΐας  ΙSAF  2013 - 2016 RRS. 

4.2 Στους  κανονισµούς των κλάσεων. 
4.3 

4.4 

Στην  παρούσα προκήρυξη. 
Στις οδηγίες πλου. 
 

  
5 ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 
  
5.1 Οι αγώνες κατατάσσονται στην κατηγορία C, παράρτηµα 1 των RRS (ISAF Advertising

Code)  
5.2 Σκάφη που φέρουν ατοµική διαφήµιση πρέπει να έχουν έγκριση της εθνικής τους αρχής 

5.3 Ο οργανωτής δύναται να ζητήσει από τα συµµετέχοντα σκάφη να φέρουν αριθµό πλώρης 
και διαφήµιση του χορηγού της διοργάνωσης σύµφωνα µε τους κανονισµούς 

  

6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΝΩΝ 

  
 Σε περίπτωση παράβασης των Κανόνων του Μέρους 2 RRS (Όταν Σκάφη Συναντώνται) 

θα εφαρµόζονται οι ποινές των 2 στροφών. Σε περίπτωση παράβασης του Κανόνα 31 
RRS (Επαφή µε Σηµείο) θα εφαρµόζεται η ποινή  µίας στροφής του κανόνα RRS 44.2. Για 
παράβαση του Κανόνα 42 RRS (Πρόωση) οι ποινές  αναγράφονται αναλυτικά στις 
Οδηγίες Πλου. 

  

7. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΗΛΩΣΕΙΣ   



  
7.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν κάτοχοι καινούριας αθλητικής ταυτότητας της Ε.Ι.Ο. σε ισχύ.

Οι ταυτότητες  πρέπει να κατατεθούν ή να αποσταλούν σκαναρισµένες στη Γραµµατεία 
Αγώνων µε την εγγραφή των αθλητών. 

  

7.2 

 

 

7.3 

Οι Όµιλοι πρέπει να δηλώσουν συµµετοχή στο Ν.Ο.Θ. µέχρι την 17 Μαρτίου   2016  στο 
FAX: 2310 – 417 369 ή στην διεύθυνση e-mail: nautical@ncth.gr 
 
Παράβολο συµµετοχής κατηγοριών Laser, optimist10€    470, 420 20€ 
 

8. ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

  
8.1 Αθλητές ή προπονητές - αρχηγοί αποστολών πρέπει να κάνουν εγγραφή στη Γραµµατεία 

Αγώνων από την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρες  10:00-16:00 και 18:00-20:00 µέχρι το 
Σάββατο 19 Μαρτίου  και ώρες 09:00-10:30. Μη εγγεγραµµένοι αθλητές δεν µπορούν να 
συµµετάσχουν.  

8.2 Κάθε σκάφος που θα συµµετέχει στον αγώνα οφείλει να συµµορφωθεί µε την υπάρχουσα 
νοµοθεσία για την ασφάλιση αγωνιστικών σκαφών ήτοι πιστοποιητικό ασφάλισης 
σκάφους έναντι τρίτων ύψους 540.000 €. 

8.3 Οδηγίες Πλου θα διατίθενται  µε την εγγραφή. 
  
9. ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΣΤΙΩΝ 

  
9.1 Κάθε σκάφος πρέπει να φέρει  αριθµούς επί των ιστίων του, οι οποίοι να είναι εµφανείς 

και όχι ίδιοι µε άλλου αγωνιζόµενου σκάφους. 
9.2 

 

 

Αλλαγή ιστίου είναι δυνατό να γίνει µετά από κατάθεση γραπτής αίτησης στη Γραµµατεία 
Αγώνων και έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων. 

10. ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ 

 

 

Ένα σκάφος ή ο εξοπλισµός του µπορεί να ελεγχθεί οποιαδήποτε στιγµή για 
συµµόρφωση µε τους κανονισµούς της κλάσεως και τις οδηγίες πλου. Στη θάλασσα ένας 
καταµετρητής της επιτροπής αγώνων µπορεί να οδηγήσει ένα σκάφος αµέσως στο χώρο 
που θα του υποδείξει για έλεγχο. 
 

11. ΣΚΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

  
11.1 Όλα τα συνοδά σκάφη πρέπει να συµµορφωθούν µε την υπάρχουσα νοµοθεσία για την 

ασφάλιση ταχυπλόων σκαφών ήτοι πιστοποιητικό ασφάλισης έναντι τρίτων ύψους 
540.000 € 

11.2 Οι χειριστές των φουσκωτών θα έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τις µετακινήσεις 
τους. Υποχρεωτικά πρέπει να φορούν το βραχιόλι ασφαλείας και να είναι κάτοχοι 
διπλώµατος ταχυπλόου 

  
12. ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

  
12.1 Όλοι οι αθλητές θα αγωνίζονται σύµφωνα µε το Θεµελιώδη Κανόνα 4 RRS (Απόφαση 

περί Συµµετοχής σε Αγώνα) 
12.2 Ο διοργανωτής Όµιλος και οι Επιτροπές δε φέρουν καµία απολύτως ευθύνη για οτιδήποτε 

συµβεί σε άτοµα ή πράγµατα τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα κατά την διάρκεια 
του αγώνα. Βλέπε τον κανόνα 4 «Απόφαση για συµµετοχή σε αγώνα». Η διοργανώτρια 
αρχή δεν αποδέχεται καµία ευθύνη για ζηµία υλικών ή τραυµατισµό ή θάνατο που 
δύναται να υποστεί κανείς από γεγονότα συναφή πριν, ή κατά την διάρκεια, ή µετά από 
την διοργάνωση. 
 

  

13. ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

  



 Κάθε σωστικό σκάφος θα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ειδικές κορδέλες (ταινίες) που 
θα παρέχονται από τον διοργανωτή και θα χρησιµοποιούνται όταν πρόκειται να 
περισυλλεχθεί µόνο το πλήρωµα εγκαταλείποντας τον εξοπλισµό (σκάφος), δένοντας την 
κορδέλα στην πλώρη του σκάφους. 

  

14. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ    

     
14.1 Παρασκευή 18 Μαρτίου Αφίξεις 

Εγγραφές  
11:00 – 16:00 
18:00 – 20:00 

 Σαββάτο 19 Μαρτίου  Εγγραφές  
 

Ιστιοδροµίες  

Μέχρι τις 10:30 
         

            Εκκίνηση 
12:00 

 Κυριακή 20 Μαρτίου Ιστιοδροµίες  Εκκίνηση 11:00 
 Κυριακή 20 Μαρτίου Απονοµή επάθλων     19:00 

  
Την τελευταία ηµέρα των αγώνων, δεν θα δοθεί εκκίνηση µετά τις 16:30 

14.2 Προγραµµατίσθηκαν εννέα  (6) ιστιοδροµίες. Το «Κύπελλο Μεγάλου Αλεξάνδρου» θα 
είναι έγκυρο εφόσον πραγµατοποιηθεί µία (1) ιστιοδροµία. ∆εν θα διεξαχθούν 
περισσότερες από τέσσερις (4) ιστιοδροµίες την ηµέρα.  

14.3 Οι ιστιοδροµίες θα αριθµούνται µε τη σειρά πραγµατοποίησής τους. 
15. ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ 

  
 Αναλυτικό σκαρίφηµα θα υπάρχει στις Οδηγίες Πλου.  
  

16. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  
16.1 Θα εφαρµόζεται το σύστηµα χαµηλής βαθµολογίας παραρτήµατος Α RRS 
16.2 Εάν  ολοκληρωθούν 4 έως 6 ιστιοδροµίες η βαθµολογία ενός σκάφους θα είναι το σύνολο 

των βαθµών του σε όλες τις ιστιοδροµίες εξαιρούµενης της χειρότερης.  

16.3 Σε περίπτωση που ύστερα από εφαρµογή του παραρτήµατος Α 8.1 RRS παραµένει 
ισοβαθµία, τότε αυτή θα λύεται υπέρ του σκάφους που έφερε την καλύτερη σειρά στη 
πρώτη ιστιοδροµία που έτρεξαν µαζί (αυτό τροποποιεί το παράρτηµα Α 8.2 RRS)  

  

17. ΕΠΑΘΛΑ 

  
17.1 Έπαθλα θα απονεµηθούν στους πρώτους τρεις νικητές κάθε κατηγορίας  
17.2 Όταν οι συµµετοχές ανά κατηγορία δεν ξεπερνούν τις τρεις (3), έπαθλο θα δοθεί µόνο 

στον πρώτο νικητή. 
  

18. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 

  
 Τα συµµετέχοντα σκάφη θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο.Θ. 
  
19. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

  
 Ναυτικός Όµιλος Θεσσαλονίκης, Θεµ.Σοφούλη 112, 551 31 Θεσσαλονίκη,  2310  –

414.521, FAX 417.369, nautical@ncth.gr, www.ncth.gr 
 
 
 
 
 


